طراحی و شبیه سازی اتاق درمان با نوترون هایفوق حرارتی
محسن ،محبی نژاد1؛ علی محمد ،نیکو*2؛ مظاهر ،راستگو
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1دانشگاه اصفها ن ،دانشکده علوم و فناوری های نوین ،گروه مهندسی هسته ای
2دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشکده علوم کاربردی ،گروه فیزیک
 3دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،دانشکده و پژوهشکده علوم پایه ،مرکز تحقیقات پرتویی

چکیده
درمان غدههای سرطاای موجود در مغز به دلیل حسراسی
آن م باشررد .با کشرر

بایی یواح مطتبط با تومور ،هموارهیک از چالشهای درمان

بطهم کنش های هسرر ه ای ارا  ،ر

شررده اسرر (BNCT.تسررریط یوتط ی بور) یک از این ر
سرررهول ای تومور اسررر هاده م شرررود.از این ر سررراا
آسریبهای تابش اهمی

های بطای بکار بطدن این بطهم کنش ها در درمان ،معطف
هاسرر  ،که در آن از یوتط نهای اپ تطمال بطای ترطیب

اتا

های درمان بطای ب طه بطداری از این ر

یاف ه اسر  .در این مقاله اطاح اتاق درمان به ر

کد  ،MCNPXصور گطف ه اس  .سپس دزسنج در محلهای مر ه

BNCT

جهوگیطی از

ییز حهاظهای مناسرببا اس هاده از

این اتاق ،بطای تعیین مکانهای مجاز غیط مجاز

تطدد ،ایجام شده اس .
کلید واژه ها :یوتط ن فوق حطارت ،BNCT ،سطح مقطع ،اتاق درمانMCNPX ،

مقدمه
با کشرر

رف ار ارا

در بطهم کنش های هسرر ه ای ،شررااه ای جدید از مهم به منوان پطتو پزشررک شررکل

گطف  .در این شااه از مهم از اکنش های هس ه ای ارا

در ترطیب سهول ای تومور اس هاده م شود .یک

از ارات که در پطتو پزشرک کاربطد دارد یوتط ن م باشرد .با بکار بطدن اکنش های یوتط ی با سطح مقطع
بای م توان تومور های را که در محل های حسررراا مایند مغز طار دارید را تا حد د زیادی از بین بطد[.]1
اکنش مورد یظط در اینجا ،جذب یوتط ن حطارت توسرررط بور اسررر .جذب ابیع یوتط ن حطارتی وسرررط
ایز توپ  11Bدر سال  1391توسط GoldHaberارائه شد .ا کش
کند یا " حطارت " (ایطژی<)1/1 eVدارد .بالفاصهه پس از گطف ن ی
شود ،پس از آن به ارا

پط ایطژی آلها پش به پش

کطد که 11Bتمایل زیادی به جذبنوتط ن
یوتط ن حطارت 01Bتبدیل به 00Bم

یون 7Liتجزیه م شود .این ارا

در باف  ،دارای ای

یهوا تطکیب  12-19میکط م طاید ( ابل مقایسرره با ابعاد سررهول ) تطکیب م وسررط ایطژی جنبشر آی اMeV
 2/99اسر [ .]2سرهول ای تومور به دلیل سروا

سراز بای با م رطس اکسریالن بایی یسب

ابیع همطاه م باشرند .م توان از این یالگ بطای از بین بط دن آی ا سود جس  .بدین صور
تطکیبا

بور به صررور

دار

تمطکز آن در باف  ،باف
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به باف

های

که با تزریق

مورد یظط توسررط یوتط ن های فوق حطارت بمباران

م شرود .یوتط ن های رسریده به تومور به دلیل کاهش ایطژی در مسریط حطارت شرده به تومور م رسند.
اکنش های صررور
ایطژی ارا

گطف ه در تومور یاشرر از بور موجود در آن تولید ارا

آلها گاما سررپس ترهیه

ثرایویره در آن محل ،تومور را از بین م بطد .این اکنش با سرررطح مقطع بای میزان زیادی در

تومور ر ی اواهد داد[ .]3اره آلهای تولید شررده در این اکنش دارای اثطا
بطد بسرریار یاچیزی اسرر [ .]4این د

بیولوژیک یسررب )(RBEبای

یالگ در بای رف ن کارکطد درمان کامالً موثط اسرر  .اکنش های باف

های سالم تومور در شکل  1یشان داده شده اس [.]5

شکل 1منحن دار

اکنش بطای کن طل باف

همان گویه که در شررکل 1مشرررا اسر  ،باف

سررالم تا حد د زیادی یسررب

کم طی بطاوردار م شرررود .این یالگ ییز اسررر هاده از این ر
بد ن ممل جطاح

به باف

تومور از دریاف

دز

بطای درمان را توجیه م کند.امط زه اینکار

با اسر هاده از یوتط ن های فوق گطمای ایجام م شود .در ا ع یوتط نهای فوق گطمای

با مبور از باف های مر ه
 BNCTبه ی

سالم تومور

سرط هناام رسریدن به تومور به یوتط ن های گطمای تبدیل م شوید[ .]6بطای

چشررمه ی یوتط ن ییاز اسرر

تا ب وان شررار مناسررب از یوتط ن را بطای این کار فطاهم آ رد.

راک ور های تحقیقات  ،ش اب دهنده ها ،چشمه های یوتط ن دس ااه های پالسمای کایوی از تولید کنندگان
یوتط ن به شرمار م ر ید .از این میان دسر ااه پالسمای کایوی به دلیل حجم ک م ،توایای ر شن اامو
کطدن ایمن بودن ،بطای این کار مناسب شمطده م شود[.]7
شار ایطژی اط ج از پالسمای کایوی به صور

زیط اس .

𝒏

𝒔 019

𝒏

در

چشمه

𝒔
𝒏

0101

1/11MeV
ایطژی 2/14MeV

𝒔 0100

11/1MeV
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روش کار:
حداکثط شرار چشمه مورد اس هاده بطابط 1111ایطژی آن  11/1 MeVم باشد.یزم به اکط اس
μ𝑠𝑣⁄
مجاز بنابط امالم سرازمان ایطژی اتم h
هه ه کار در سال  4ر ز در هه ه  8سام در ر ز).محاسبا
برا توجره بهگامای حاصلللز فر یند پس

که مقدار دز

21بطای افطاد پطتوکار امالم شده اس

(بطای افطاد پطتوکار با 42

مطبوط به ضرام

دیواره های اتاق درمان،

نفکپی نوتنون و اینکه هط  29 cmب ن ،شرررار گامای فط دی را 11

بطابطکاهش م دهد ،ایجام شرده اسر ] .[8بطای آغاز محاسباتاز رابط قدر

گسیل یاله ی گاما اس هاده شده

اس :
R. m2
) R ≡ rem = 1.11 SV
( Ґ = 1.92
Ci. s
برا توجه به حداکثط اک یوی ه ی 11111 Ciکبال

موجود در رادیوتطاپ ها

طار دادن آن در رابطه ی در

گسیهویاله گاما در احد م ط مطبع به یطخ دز گاما م رسیم:
0.01 SV. m3
) × 10000 Ci × 1⁄
( Ґ = 1.23
= 123 s⁄h
1. m3
Ci. s
SV
h

Ḋ = 123
SV

≅ 6 × 106 ≅ 107

h
SV
h

123
̇D
=
D 30μ

از اینط بطای کاهش 117بطابطی دز گاما بطای رسیدن به دز مجاز به حد د 141 cmب ن ییاز داریم.
بطای شبیه سازی اتاق درمان از کد محاسبات  MCNPX2.2اس هاده شده اس .
ابعاد اتاق در شکل 2آمده اس  .این اتاق درمان در زیط زمین طار دارد .این یالگ  ،م تواید هزینه ی ساا
حهاظ را کاهش دهد .حهاظ بط اسراا محل طار گطف ن فطد پطتو کار در راهط اطاح شرده اسر  .از اطف
اطاح ی

دیوار سرایه د یقاً در پشر

چشمه ،بطای مکان م م حهاظ

در بطابط پطتو ییز هزینه های ساا

حهاظ سرطاسط ی را به میزان چشمایطی کاهش م دهد .این دیوار سایه به دلیل حجم کم محل طار گطف ن
آن دارای هزینه ی جزئ

کارای بایی م باشد.
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شکل2اطحاتاق درمایب مطاههای وم

چشرمه یوتط ن در پشر

دیوار سرایه طار دارد.محاسربا

بطای این اتاق در حال

شار بدس

های مر ه

آمده اس .

توزیع دز در راهروی اتاق درمان

مرتبه 11
حد مجاز
مرتبه 10
مرتبه 9
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فاصله از درب اصلی اتاق ()cm

مقدار دز در سق

اتاق درمان بطای دز مطتبه  11بطابط 1/229µSV/hم باشد .که مقدار دز بسیار

کم اس .
یزم به اکط اس

که بد ن در یظط گطف ن دیوار سایه دز در  94cmفاصهه از درب اتاق122/8 µSv/h

ایدازه گیطی شرده اسر .حال اگط چشمه به صور

سطح در سطح جایب اتاق درمان ی ب گطدد؛

میزان دز رسیده به راهط کم ط اواهد شد در این حال  ،یقش دیوار سایه کمطیگ م شود.
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بحث و نتیجه گیری
 در فواصل یزم از11 3  مقدار حهاظ بطای دز مطتبه ی،ایجام شده
ایجام ممه آن باید حدا ل یک از

آمده محاسبا

حال بطای تایید این محاسررربا.درب اتراق درمان مناسرررب م باشرررد

بطای این کار باید شبیه سازی را به اور ممه.کارلو از یظط ممه تایید شود
سررپس این.آ رد

بط اسراا ی ایج بدس

آیطا به اور ممه در آزمایشررااه با آشررکار سرراز بدس ر

آمده از موی

بدس

محاسربا

 تا ب وان ی ایج صررح،ایجام داد

بطای اطاح اتاق درمان تایید م شررود م توان آیطا بطای درمان در مورد ایسرران ییز در دیاط

محاسرربا

.موارد اس هاده از چشمه ی یوتط ن بکار بطد

تشکر و قدردانی
جناب آ ای م ندا ج ایبرش که

 جناب آ ای م ندا کیای، با تشررکط سررپاا فطا ان از اسرراتید گطام
.یار من بودید

درتمام مطاحل پط ژه با هدای های مهید شان کم
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